
ACTA NÚM. 2 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE

EL VINT-I-DOS DE FEBRER DE DOS MIL DIVUIT

ASSISTENTS

Martí Fornés Carbonell, batle
Miquel Porquer Tugores, 1r tinent de batle
Margalida M. Forteza Bennasar, 2a tinenta de batle
Juan Escalas Noceras, 3r tinent de batle 
Antoni Serra Sastre, 4t tinent de batle
Damiana Ramis Ramis, regidora
Maria Perelló Cladera, regidora
José Juan Aguiló Ramis, regidor
Rafel Gelabert Boyeras, regidor
Margalida Portells Sastre, regidora
Martí Siquier Sastre, regidor
Jaume Payeras Serra, regidor
Miquel Àngel Tortell Frontera, regidor

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 22 de febrer de 2018, es
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de
celebrar sessió ordinària.

Hi són presents  l’interventor  accidental,  José Gómez de  la  Cruz,  i  el  secretari  interí,
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta.

Convocada la sessió per a les 21.00 hores, es declara oberta essent la mateixa hora, i es
tracten els següents punts de l’ordre del dia:

1r. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS (ACTES NÚM 6 I 7, DE 29 DE JUNY I 17
DE JULIOL DE 2017).  

L’acta número 6 de dia 29 de juny de 2017 s’aprova per unanimitat. 

L’acta número 7 de dia 17 de juliol de 2017 s’aprova per unanimitat. 

2n.  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  MÉS-APIB  RELATIVA  A
L’ALLIBERACIÓ PER PART DELS BANCS DEL MÀXIM NOMBRE DE PISOS
POSSIBLE PER A DESTINAR-LOS A LLOGUER SOCIAL.  

El batle diu que el seu grup municipal votarà a favor.

El Sr. Martí Siquier, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que el seu grup municipal
creu  que  l’Ajuntament  hauria  de  fer  de  mediador  entre  les  entitats  bancàries  que  es
determinen en aquesta moció i els habitatges, perquè els habitatges que hi ha a Muro es
puguin destinar a lloguer social. 
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El batle diu que l’Ajuntament no té capacitat per fer de mediador. Nosaltres proposam que
es voti tal i com es va aprovar a la comissió. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup MÉS-APIB, dóna compte de la proposta que
literalment diu:

«En vista que els bancs han estat els grans vencedors d’aquesta crisi, fent acopiament de
pisos i propietats de gent que ha esdevingut insolvent, i perquè encara no hem sortit de la
crisi, i la precarietat laboral ha anat en augment, presentam una moció d’urgència perquè els
bancs que han rebut ajuda alliberin el màxim nombre de pisos possible per a destinar-los a
lloguer social, com a una de les compensacions a les que consideram estan obligats per no
haver tornat els 60.000 milions d’euros que se’ls va donar perquè no s’enfonsassin, mentre
s’enfonsaven les famílies. Els bancs tenen un deute molt important amb la societat.

És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament de Muro l’adopció del següent acord:

1r. Aprovar la proposta del grup municipal MÉS-APIB perquè els bancs que han rebut ajuda
alliberin el màxim nombre de pisos possible per a destinar-los a lloguer social.

2n. Comunicar el present acord al Govern Central, per al seu coneixement i als efectes
oportuns.».

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa d’Administració i Personal de data 19
de febrer de 2018.

El Ple de l’Ajuntament, amb 12 vots a favor dels grups municipals CDM, PP, MÉS-APIB,
PSIB-PSOE i UIM, i 1’abstenció del grup municipal El PI, aprova la proposta.

3r. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MÉS-APIB SOBRE RECONEIXEMENT I
ABONAMENT PER PART DE L’AJUNTAMENT DE MURO, DE LA TOTALITAT
DELS TRIENNIS ALS TREBALLADORS MUNICIPALS.  

El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup MÉS-APIB, dóna compte de la proposta que
literalment diu:

«El personal de l’Ajuntament de Muro està pagat per sota de la mitjana dels pobles de
l’entorn. Així i tot, una bona part no cobra el 25% dels triennis de carrera professional als
quals tenen dret.

SOL·LICIT

Que  l’Ajuntament  de  Muro  reconegui  i  aboni  la  totalitat  dels  triennis  als  treballadors
municipals.». 

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que vol afegir una esmena, que
el Govern Central alliberi la fita de l’1%. 
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El batle diu que no es poden pujar els  sous per sobre de l’1%. És una moció per  fer
demagògia i sortir als diaris. Ens pareix bé instar, però no aquesta moció. Per això votarem
en contra. Inst a preparar una moció per elevar al Govern Central que aquest 1% s’alliberi, i
que cada ajuntament pugui pagar els sous tal i com correspongui i com pugui pagar pels
seus imposts. 

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que al seu grup municipal
els hi agradaria que els treballadors cobressin el 100% dels triennis, però sabem que s’ha de
respectar l’acord actual, i sabem que el límit legal és d’un 1%. Per això ens abstendrem.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que la proposta pot servir perquè l’Ajuntament faci una
passa per demanar que s’ampliï el sostre de l’1%. Voldria saber per què és que, si l’acord
l’han pres els treballadors, hi ha una demanda als jutjats ara mateix posada pels sindicats. És
d’absoluta justícia lluitar pel sou just pels treballadors. És anar a favor dels treballadors. Des
del nostre grup municipal consideram que hem de lluitar perquè els treballadors puguin
recuperar el seu poder adquisitiu. 

El batle diu que la retallada no la va fer el batle. El conveni no el vàrem tornar enrere
nosaltres, no és així, secretari?

El secretari diu que qui va iniciar el procediment va ser l’Ajuntament, i va demanar un
informe al Consell Consultiu. 

El batle diu que qui va dir que el conveni estava mal firmat i el va tornar enrere va ser el
Consell Consultiu. El Consell Consultiu va dir que totes aquestes pujades no es podien fer. 

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que els extrajudicials
vénen amb un informe contrari de l’interventor, i tu mai el tens en compte. Nosaltres ens
feim ressò de la denúncia que fan els sindicats. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que accepta afegir l’esmena proposada pel grup municipal
UIM, d’afegir “Demanar rompre el sostre de l’1%, que limita la llei Montoro”. 

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, demana si es poden votar els
punts per separat. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que ho accepta, i dóna compte de la proposta tal i com queda
amb les esmenes presentades:

«El personal de l’Ajuntament de Muro està pagat per sota de la mitjana dels pobles de
l’entorn. Així i tot, una bona part no cobra el 25% dels triennis de carrera professional als
quals tenen dret.

SOL·LICIT

1. Que els treballadors de l’Ajuntament de Muro puguin cobrar els triennis que varen deixar
de cobrar l’any 2012 el més aviat possible, i que l’Ajuntament aprovi treballar perquè ho
puguin recuperar. 
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2.  Comunicar  el  present  acord  a  la  Delegació  del  Govern  Central  a  les  Illes  Balears,
juntament  amb la  sol·licitud  de  poder  superar  l’1% d’increment  pressupostari  per  a  la
dotació de personal.». 

Es procedeix a la votació del primer punt de la proposta del grup municipal MÉS-APIB de
“Reconeixement  i  abonament  per  part  de  l’Ajuntament  de  Muro  de  la  totalitat  dels
triennis als treballadors municipals”, que literalment diu: 

«1. Que els treballadors de l’Ajuntament de Muro puguin cobrar els triennis que varen
deixar de cobrar l’any 2012 el més aviat possible, i que l’Ajuntament aprovi treballar perquè
ho puguin recuperar.».

I s’obté el següent resultat:

Vots a favor: 6,  dels grups municipals MÉS-APIB, UIM i PSIB-PSOE.
Vots en contra: 7, dels grups municipals CDM, El PI i PP.

Per tant, el Ple de l’Ajuntament rebutja el primer punt de la proposta del grup municipal
MÉS-APIB.

Es sotmet  a  votació el  segon punt  de la  proposta  del  grup municipal  MÉS-APIB de
“Reconeixement  i  abonament  per  part  de  l’Ajuntament  de  Muro  de  la  totalitat  dels
triennis als treballadors municipals”, que literalment diu: 

«2.  Comunicar  el  present  acord  a  la  Delegació del  Govern Central  a  les  Illes  Balears,
juntament  amb la  sol·licitud  de  poder  superar  l’1% d’increment  pressupostari  per  a  la
dotació de personal.». 

I s’obté el següent resultat:

Vots a favor: 6,  dels grups municipals MÉS-APIB, UIM i PSIB-PSOE.
Vots en contra: 7, dels grups municipals CDM, El PI i PP.

Per tant, el Ple de l’Ajuntament rebutja el segon punt de la proposta del grup municipal
MÉS-APIB.

4t. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE SOBRE REGLAMENT PER
A LA REALITZACIÓ DE FOGUERONS AL CASC ANTIC.  

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, dóna compte de la proposta
que literalment diu:

«Reglament per a la realització de foguerons al casc antic

Exposició de motius:
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En el ple del mes de novembre el nostre grup va posar de manifest la necessitat d’establir
unes regles per a que qualsevol persona o entitat pogués realitzar un fogueró a qualsevol
punt del casc antic, ja que es vénen denegant les autoritzacions aquests darrers anys.

Per aquestes festes de Sant Antoni 2018, la negativa de l’Ajuntament en donar autorització
per fer foguerons a la zona esmentada ha continuat.

Tenint en compte que hi ha múltiples Ajuntaments del voltants del nostre municipi que
deixen fer foguerons en el seu casc antic i que d’una manera o altra es cerquen solucions
perquè així sigui,

Per tots  aquests  motius exposats,  el  Grup Municipal  Socialista  de Muro presenta a la
consideració del ple d’aquesta corporació la següent proposta d’Acord:

1. Instam a l’Ajuntament de Muro que abans del 30 de novembre de 2018 es tengui un
reglament de realització de foguerons al casc antic de Muro, per a que qualsevol persona o
entitat ho pugui realitzar, sempre i quan segueixi les pautes d’aquest reglament.».

El batle diu que el seu grup municipal vol proposar una esmena, que el reglament que reguli
els foguerons no sigui només pel casc antic, sinó per tot el municipi. 

El Sr. Martí Siquier diu que no accepten l’esmena, perquè els problemes només tenen lloc en
el casc antic. 

El  Sr.  Jaume Payeras,  portaveu del  grup municipal  MÉS-APIB,  diu que els  problemes
només són al casc antic. 

El Sr. José Juan Aguiló, regidor del grup municipal CDM, diu que falta un reglament de
foguerons a tot el poble. Si hi ha una normativa escrita, no hi haurà lloc a discussió. A la
propera Comissió de Festes ja es pot començar a parlar. 

El Sr. Martí Siquier diu que les negatives per fer foguerons al casc antic fa anys que es
vénen donant. Nosaltres volem el reglament pel casc antic, que és a on hi ha problemes.
Vosaltres no heu intentat donar cap solució.

El Sr. Jaume Payeras demana a l’equip de govern si han parlat amb ajuntaments d’altres
pobles a on es doni aquesta casuística. No hi heu parlat. Jo sí, i no tenen reglament. Mai heu
prohibit un fogueró fora del casc antic, només a dedins. Jo he anat a parlar amb els tècnics, i
ells no entenen perquè no se deixen fer foguerons damunt aquestes pedres. El reglament no
impedirà els problemes entre els veïnats. 

El Sr. José Juan Aguiló diu que s’hauria de posar una normativa per a guiar-nos una mica.

El batle diu que hi ha una sèrie de vies que no se poden bloquejar, i ha d’estar damunt
paper, per motius de seguretat. I per això creiem que és millor que el reglament no es
limiti al casc antic. 
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El Sr. Jaume Payeras diu que fa més d’un any que parlen d’aquest reglament, i l’equip de
govern no ha estat capaç de començar a fer-lo. Ha tornat a passar Sant Antoni i s’ha tornat
a prohibir fer foguerons al casc antic, i no sabem per què. 

El Sr. Martí Siquier diu que és voluntat política solucionar el problema, però com que no
n’hi ha hagut per part de l’equip de govern, nosaltres presentam aquesta proposta. 

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que en el casc antic s’han de
regular unes coses molt concretes. No puc votar en contra d’aquesta proposta. Ara bé, crec
que el reglament s’ha de fer per evitar conflictes particulars. Els motius pels qual s’han
denegat els foguerons durant tots aquests anys deuen tenir un raonament argumentat. 

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que el que el seu
grup municipal demana és un reglament específic pel casc antic, si després se li vol afegir
una normativa per la resta de poble, els hi sembla bé, però emfatitzant el casc antic. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que estic un poc alarmat, perquè segons les vostres paraules
no teniu prevists plans d’evacuació. Això de voler fer un reglament per tot el poble, és una
manera de tapar la vostra incompetència. No vulgueu tapar una cosa amb l’altra, preneu la
iniciativa. 

El batle diu que a Muro hi ha un pla d’emergència. Crec que el reglament hauria de ser per
tot el municipi, no només pel casc antic. 

El Sr. Martí Siquier diu que deixen la proposta tal i com l’han presentat. Vosaltres governau i
teniu la potestat de fer el reglament així com vulgueu. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa d’Administració i Personal de data 19
de febrer de 2018.

El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor dels grups municipals PSIB-PSOE, UIM, MÉS-
APIB i El PI; i 6 abstencions dels grups municipals CDM i PP, aprova la proposta.

5è.  CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE
MURO  PER  A  LA  CATALOGACIÓ  DE  CAMINS  PÚBLICS  DEL  TERME
MUNICIPAL DE MURO.  

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que esteim molt contents de
que se firmi aquest conveni. És un tema que s’havia sol·licitat a altres Plens, com el de 17 de
juliol de 2017. Votarem a favor. És una necessitat pel poble. 

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que és una reivindicació
de fa anys, i que es firmarà amb aquest govern. 

Vista la proposta de conveni que literalment diu:
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CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE MURO
PER A LA CATALOGACIÓ DELS CAMINS

PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE MURO

........., .... de ......................... de 2017

REUNITS  

D’una banda, la consellera executiva de Medi Ambient del Consell de Mallorca, Sandra
Espeja Almajano, en ús de les atribucions que li són conferides pels articles 1r (lletra d) i 6è
del Decret d’organització del Consell de Mallorca (aprovat per Decret de Presidència de dia
9 de juny de 2017; BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017), i assistida pel cap de secció de la
Secretaria Tècnica de Medi Ambient (Lluís Sánchez Llabrés), que actua per delegació del
secretari general (Decret de 21 de setembre de 2016; BOIB núm. 124, de 29 de setembre de
2016) a efectes d’autoritzar el present conveni.

I  de  l’altra,  el/la  Batle/ssa  de  l’Ajuntament  de  Muro, Martí Fornés Carbonell,  amb
domicili  a la Plaça Comte d’Empúries, 1, i habilitat per a la signatura del present conveni
per Acord de Ple de data 22 de febrer de 2018.

Ambdues parts es reconeixen la competència i la capacitat per a la signatura del present
conveni i en conseqüència

EXPOSEN

PRIMER.- Que la legislació vigent en diverses matèries imposa als ajuntaments l’obligació
de tenir un catàleg dels camins de titularitat pública ubicats dins els seus termes municipals
(que són béns demanials en trobar-se afectes un ús públic) i d’incloure’l dins el planejament
general municipal i dins l’Inventari de Béns. Concretament:

1) En matèria de règim local:

a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

b. Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refús de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

c. Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

2) En matèria patrimonial:
 

a. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions públiques.

b. Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les
Entitats Locals.

3) I en matèria urbanística podem citar les Normes 47 i 48 del Pla Territorial de Mallorca,
aprovat per Acord del Ple del Consell de Mallorca de 13 de desembre de 2004 (BOIB núm.
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188 ext., de 31 de desembre de 2004) i objecte de sengles modificacions els anys 2010 i
2011.

SEGON.- Que d’acord amb l’article 36 (apartat 1r, lletra b, i apartat 2n, lletra d) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases del Règim Local,  podem afirmar que els
Consells Insulars són competents per assistir tècnicament als Municipis quan aquests els hi
encomanin.

TERCER.- Que  l’article  6,  lletra  h,  del  Decret  d’organització  del  Consell  Insular  de
Mallorca (aprovat per Decret de Presidència de 9 de juny de 2017; BOIB núm. 73, de 15 de
juny de 2017) atorga al Departament de Medi Ambient l’atribució d’assistir als ajuntaments
de Mallorca en matèria de catalogació de camins, d’acord amb la legislació vigent.

QUART.- Que disposar de la informació sobre els camins de titularitat pública municipal
facilitarà  enormement  a  dit  Departament  exercir  la  seva atribució  de  planificar,  crear  i
gestionar rutes senderistes (article 6, lletra g, del Decret d’organització del Consell Insular
de Mallorca), la qual deriva de la Norma 50 del Pla Territorial de Mallorca.

CINQUÈ.- Que en data.......... el Consell Executiu del Consell de Mallorca va aprovar un
programa de catalogació de camins (període 2017-2020) adreçat als ajuntaments de l’illa de
Mallorca.

SISÈ.- Que  el  municipi  de  Muro  ha  manifestat  interès  en  subscriure  -en  el  marc  del
programa esmentat-  un  conveni  de  col·laboració  amb el  Consell  de  Mallorca  per  a  la
realització d’un catàleg dels camins públics ubicats dins el seu terme municipal.

SETÈ.- Que  atès  el  mutu  interès  d’ambdues  administracions  en  aconseguir  aquests
objectius, i a l’empara del que estableixen els articles 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del Sector Públic, i 68 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, acorden subscriure el present conveni, que es regirà per
les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte  

L’objecte  d’aquest  Conveni  és  articular  la  col·laboració  entre  el  Consell  de  Mallorca  i
l’Ajuntament de Muro per a l’elaboració i posterior aprovació i inclusió dins l’Inventari de
Béns i dins el planejament urbanístic del catàleg dels camins públics ubicats dins el terme
municipal.

SEGONA.- Obligacions de les parts  
 
El Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca durà a terme- mitjançant els seus
recursos propis- els treballs necessaris per a la realització dels catàlegs de camins, d’acord
amb les sol·licituds rebudes. Els treballs consistiran en:
1) Recopilar la major informació possible (documental, bibliogràfica, cartogràfica i oral)
sobre els camins existents dins els termes municipals.
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2) Recollir la informació sobre l’estat actual de cada un dels camins, amb especial incidència
en  els  aspectes  tipològics,  constructius,  etc...  Això  requereix  un  treball  de  camp
(identificació del territori, recorregut sistemàtic dels camins, etc...).

3) I sistematitzar la informació (és a dir,  redactar els catàlegs, memòries, fitxes, mapes,
etc...), de tal manera que aquesta sigui aprofitable per a la seva inclusió dins el planejament
urbanístic i dins els inventaris de béns dels ajuntaments.

Per la seva banda, els ajuntaments facilitaran al Consell de Mallorca l’accés a la informació
obrant tant en els arxius municipals com en altres dependències (negociats de vies i obres,
infraestructures, urbanisme, medi ambient, biblioteca municipal, etc...) i el desenvolupament
del treball de camp necessari per poder completar la informació de cada camí (en particular,
l’accés a les propietats i finques quan així li sigui requerit i sempre amb subjecció al previst
en l’article 100, apartat 3r, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les Administracions públiques).

Sense perjudici del disposat en les Normes 47 i 48 del Pla Territorial de Mallorca en relació
amb el contingut mínim dels catàlegs, aquests inclouran (a títol orientatiu):

1) Una introducció.

2) Una relació de les fonts consultades (arxius, bibliografia, cartografia, etc...).

3) I el catàleg pròpiament dit, format per fitxes de cada camí, amb inclusió de la informació
obtinguda a partir de la documentació consultada i del treball de camp així com un detall
cartogràfic. La informació de cada camí serà la següent:

o Número de relació.
o Nom.
o Llargada i amplada.
o Tipologia.
o Elements constructius.
o Tipus de ferm.
o Estat de conservació.
o Interès.
o Documents de referència.

El catàleg haurà d’incloure les servituds públiques de pas de les quals siguin titulars els
ajuntaments.
 
Una  vegada  elaborats  els  catàlegs  el  Consell  de  Mallorca  els  lliurarà  als  ajuntaments
respectius, que hauran de dur a terme tota la tramitació legalment exigida per a la seva
aprovació definitiva i posterior inclusió en l’Inventari de Bens i en el planejament urbanístic.
No obstant, el Consell de Mallorca podrà- a petició dels ajuntaments- estudiar i informar les
al·legacions presentades en el preceptiu període d’informació publica.
Els ajuntaments instruiran els pertinents procediments d’investigació de la titularitat dels
camins  que-  com a conseqüència de la  realització del  catàleg i  de l’exposició pública-
resultin de titularitat dubtosa.
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TERCERA.- Termini de vigència i pròrroga  

El present conveni tindrà una vigència de dos (2) anys comptadors a partir de la data de la
seva signatura i  podrà ser  prorrogat  per  mutu acord de les parts  en qualsevol  moment
anterior a la finalització de dit termini i per un màxim d’1 any.

QUARTA.- Modificació i extinció  
Sense perjudici del que es disposa en la clàusula següent, no procedeix la modificació del
conveni.
El present conveni s’extingirà per les causes previstes en l’article 51 de la Llei 40/2015
abans esmentada.

CINQUENA.- Comissió de seguiment  

A efectes de dur a terme el seguiment, la vigilància i el control de l’execució del conveni i
dels  compromisos  adquirits  pels  signants,  de  resoldre  els  problemes  d’interpretació  i
compliment del mateix que es puguin plantejar, i de proposar, si n’és el cas, als òrgans
competents les mesures  a adoptar, es constituirà- en un termini màxim d’1 mes a comptar
des de la data de signatura del conveni- una Comissió de Seguiment amb caràcter paritari i
integrada per representants de cada una de les parts.

SISENA.- Resolució de conflictes  

Correspon  a  la  Jurisdicció  Contenciosa  Administrativa  conèixer  de  totes  les  qüestions
litigioses que puguin sorgir entre les parts com a conseqüència del present Conveni.

I en prova de conformitat, signen aquest Conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i en
la data de l’encapçalament.

Per l’Ajuntament de Muro                          Pel Consell de Mallorca 

Autoritzo el present conveni,

Lluís Sánchez Llabrés».

Vist el dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió Informativa de Medi Am-
bient i Agricultura de data 19 de febrer de 2018.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

1r. Aprovar el Conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Muro per a la cata-
logació dels camins públics del terme municipal de Muro.

2n. Comunicar el present acord al Consell Insular de Mallorca per al seu coneixement i 
efectes oportuns. 
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6è. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE LA DEFENSA DE LA CAÇA
A MALLORCA.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que per què s’ha duit aquesta
proposta amb registre d’entrada de dia 14 de febrer, amb registre d’entrada número 388, i
en canvi no s’ha duit la del PSOE, del dia internacional de la dona, que està registrada dia
13 de febrer, amb el número de registre d’entrada 354? Sembla que prioritzam la caça al
dia internacional de la dona. 

El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que perquè va anar a la Comis-
sió de Medi Ambient, i es va votar la urgència i es va aprovar. 

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que el que ha dit el Sr.
Juan Escalas són mentides per intentar confondre. La caça és totalment diferent a aquesta
activitat recreativa. La caça no l’han prohibida. És demagògia i mentida. 

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu el següent: “No té res
a veure com a concepte la caça i tir el colomí. La caça és una acció complexa de lluita on
hi intervenen molts de factors: la peça cinegètica coneix molt bé el seu hàbitat i per tant
sempre té prevista la fuita... Totalment diferent al tir al colomí. El tir al colomí és agafar
una au, llevar-li la coa, posar-la dins un tub o tirar-la amb la mà i pegar-li un tir. I millor
que mori del tir, si no les aus criades dins granges moren per no saber adaptar-se al camp.
El mateix amb les guàtleres. El Consell de Mallorca no ha prohibit res. Això ve de la Llei
de Benestar Animal. Aquesta pràctica sols està permès a 7 països en tot el món. A Espa-
nya a les comunitats de Catalunya i Canàries ja està prohibit. A més està previst la prohi-
bició a Galícia, Castella la Manxa i Múrcia. A Mallorca hi ha actualment unes 20.000 per-
sones  que  tenen  llicència  de  caça  (imprescindible  per  poder  caçar)  i  a  Balears  unes
30.000. Les persones que tenen llicència Federativa de la Federació Balear de Caça són
2.617 a tot Balears i entre 60 i 70 van a competicions. No tots els que tenen la llicència de
la Federació Balear de Caça practiquen el tir el colomí. Per tant moltes persones són ca-
çadors i molt pocs són tiradors de colomí. La Federació de Caça ha suspès fer el campio-
nat de Balears a València per no perjudicar els tiradors valencians, i perquè la Federació
Balear de Caça és una federació autonòmica, per tant no es pot traslladar a una altra co-
munitat els seus campionats de tir perquè incompliria la llei de les Balears”.

El Sr. Jaume Payeras llegeix la normativa que cita en el seu argument: «Llei 13/2004, de
27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana:

Article 2. Acció de caçar

2. S’exclou de la consideració d’acció de caça, el tir de coloms, de guatles o de faisans,
quan es realitze en instal·lacions esportives permanents.»

El Sr. Jaume Payeras diu el següent: “El Govern de l’Estat ha recorregut els articles de la
Llei de Benestar Animal referents als toros, però no ha recorregut els articles referents al
tir al colomí i a les guàtleres... Per qualque cosa ho ha fet. El Consell de Mallorca té les
competències en caça i autoritzava les tirades de colomí i guàtlera. La revista TROFEO
és  probablement  la  revista  cinegètica  més  seria  de  tot  l’estat  espanyol.  L’editorial
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d’aquesta revista del juny 2016 es va posicionar a no mesclar caça i tir al colomí i a la
mateixa revista un dels articulistes més respectats dins el món cinegètic, Eduardo Coca
Vita, va fer un article "Conmigo que no cuenten" on va expressar el seu rebuig al tir al co-
lomí com una activitat impròpia del segle XXI”. 

El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que les dades que ha donat el Sr.
Jaume Payeras no són correctes. A aquest campionat hi van els que estan a la Federació
de Caça.  

El Sr. Jaume Payeras diu que si s’ha prohibit és perquè hi ha altres sistemes per fer el ma-
teix sense fer mal a un animal gratuïtament. I el que has dit, de que prohibirien caçar amb
l’ampliació del Parc Natural de l’Albufera, és, o bé dolentia i dir una mentida per dir-la, o
bé que no t’has enterat de res. I tu, batle, si li has assentit i capejat, que no estic segur, és
pitjor encara. Perquè dissabte eres a una presentació sobre l’ampliació del Parc Natural, i
te van dir el que s’hi podria fer i que no, i s’hi podrà fer el mateix que se feia fins ara,
com ara caçar. 

Essent les 22.15 h el batle fa un recés de 15 minuts en la sessió plenària.

El batle diu que jo no vaig anar a cap presentació, jo vaig anar al 30è aniversari del Parc
Natural de l’Albufera. Cadascú va defensar la seva teoria. Pel que fa a la proposta del PP,
nosaltres votarem a favor. 

Juan Escalas Noceras, portaveu del grup municipal Partit Popular de l’Ajuntament de
Muro, dóna compte de la proposta que literalment diu:

«EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE MURO, d’acord amb el
que preveu el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats lo-
cals, desitja elevar al Ple de l’Ajuntament la següent moció,

MOCIÓ SOBRE LA DEFENSA DE LA CAÇA A MALLORCA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La caça a les Illes Balears ha estat sempre una tradició, i una part molt important de la
nostra cultura com a poble mediterrani, amb marcades arrels al camp, la natura i el medi
ambient.

Darrerament, els governs del Pacte d’esquerres han decidit que no es pot caçar, i en con-
seqüència no es poden realitzar els campionats de tir al colomí i guàtleres, com sempre
s’havia fet a les Illes Balears. La Llei de Benestar animal de Balears ha prohibit aquests
campionats de tir, cosa que ha provocat que els nostros caçadors hagin de marxar a la pe-
nínsula, quan històricament aquest campionat sempre s’havia celebrat a les Illes. És per
això, que la Federació Balear de Caçadors, ha hagut d’organitzar, pel proper mes de març,
el seu Campionat de Balears a València, on sembla que entenen més aquesta tradició i per
això, no l’han prohibida.
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Els caçadors actuen com agents mediambientals, ja que la seva activitat propicia el man-
teniment del medi ambient en els seus vedats, amb una protecció continua que manté
l’equilibri de les espècies autòctones.

Es tracta d’una mostra més del tarannà poc dialogant d’un Govern d’esquerres que prohi-
beix tot el que no li agrada, sense comptar amb els sectors afectats, i que no respecta les
tradicions de les Illes Balears, sinó que les allunya del poble i les fa desaparèixer.

Per tot això, el grup municipal proposa al Ple l’adopció del següent,

ACORD

Primer.- L’Ajuntament de Muro insta al Consell de Mallorca a defensar, ja que es tracta
d’una competència seva, els drets dels caçadors davant els atacs i les intromissions del
Govern Balear.».

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Agricultura de
data 19 de febrer de 2018.

El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor dels grups municipals CDM, PP i El PI; 4 vots
en  contra  dels  grups  municipals  PSIB-PSOE  i  MÉS-APIB  i  2  abstencions  del  grup
municipal UIM, aprova la proposta.

7è. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PI A FAVOR D’UN CANVI LEGAL
QUE PERMETI AMPLIAR ELS HABITATGES LEGALS EN SÒL RÚSTIC.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu el següent: “La LUIB,
nova llei d’urbanisme de les Illes Balears, aprovada el 29 de desembre de 2017, estableix
a la seva disposició addicional dotzena (DA. 12ª) que els habitatges existents en sòl rústic
implantats legalment, però que actualment no compleixen en la parcel·la mínima d’acord
amb el planejament en vigor, no poden ser objecte d’actuacions que comportin l’amplia-
ció. Com es tracta, per tant, d’edificis inadequats, és en caràcter general l’article 129.1 de
la LUIB que especifica que són autoritzables, en tot cas i com a mínim, les següents
obres: “obres d’higiene, seguretat, salubritat, reforma i consolidació, rehabilitació, mo-
dernització o millora de les condicions estètiques i de funcionalitat, així com les necessà-
ries per el compliment de les normes de prevenció d’incendis, accessibilitat, codi tècnic
de l’edificació i les d’instal·lacions d’infraestructures pròpies de l’edificació”. Per tant, i
amb caràcter general, als edificis inadequats tots aquests tipus d’obres són autoritzables
però en el cas d’incompliment de la parcel·la mínima no es permet, segons la DA. 12ª de
la LUIB, la seva ampliació. La DA 12ª de la LUIB fa ser una proposta del Consell de Ma-
llorca avalada per totes les forces polítiques, que decidiren que no es rebaixaria el llindar
de la parcel·la mínima. La Llei d’Urbanisme no és un decret llei, hi ha hagut un any de
tramitació sencer, hi ha hagut molt de debat. No hi ha hagut cap efecte sorpresa, ni un
canvi d’avui per demà de la legislació on s’han introduït qüestions que ningú no s’espera-
va. Totes les administracions (consells, ajuntaments) sabien que la llei entrava en vigor
l’1 de gener i eren conscients del canvi normatiu a l’hora de gestionar els seus propis ex-
pedients. Per tant, sempre s’ha permès realitzar aquestes obres, i no podem permetre que
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creixin més a parcel·les sense la superfície mínima. Per tant, nosaltres votarem en con-
tra”. 

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que el que el seu grup pro-
posa és tornar a la legislació anterior. 

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que el seu grup
votarà en contra. “La legislació vigent -l’article 129.1 reproduït abans- ja permet realitzar
obres de reforma o rehabilitació, per tant, garanteix que aquest tipus d’habitatges es pu-
guin dur a terme les actuacions necessàries perquè pugui ser habitat en condicions òpti-
mes. No podem permetre el creixement d’edificacions que, en l’actualitat, no compleixen
amb el règim normatiu aplicable al sòl rústic dins del qual estan situades. La nostra línia
política en matèria de territori passa per la seva protecció, i això és incompatible amb les
propostes que aposten per un model de major creixement i, per tant, major pressió sobre
el nostre limitat territori”.

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal del Pi-Proposta per les Illes Balears,
dóna compte de la proposta que literalment diu:

«El Sr./Sra Miquel Porquer Tugores portaveu del Grup Municipal del Pi-Proposta per les
Illes Balears a l’Ajuntament presenta per a sotmetre a la propera sessió plenària la se-
güent proposta de resolució

PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PI A FAVOR D’UN     CANVI LEGAL  
QUE PERMETI AMPLIAR LES HABITATGES     LEGALS EN SÒL RÚSTIC  

Exposició de Motius

La Disposició Transitòria Segona de la Llei 6/1997 de Sòl Rústic a la seva versió original
establia:

2. Els habitatges unifamiliars existents en sòl rústic,  construïts  legalment a l’empara
d’autorització que no haguessin esgotat els paràmetres de superfície construïble aplica-
bles en el moment de la concessió de la llicència, podran ser objecte d’ampliacions les
quals, respectant la resta de condicions establertes en el títol IV de la llei present, supe-
rin els límits establerts als punts 1 i 2 de l’article 28 d’aquesta llei. En aquests casos, la
superfície total construïda resultant no podrà superar la que s’hauria derivat si s’ha-
guessin esgotat els paràmetres esmentats, amb un màxim de 450 m2.

Aquesta Disposició ha estat modificada per la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urba-
nisme quedant el precepte amb la redacció següent:

2. Els habitatges existents en sòl rústic, implantats legalment d’acord amb el planeja-
ment urbanístic aplicable en el moment de l’autorització, però que no s’ajustin a les de-
terminacions sobre el paràmetre de la parcel·la mínima d’acord amb la legislació i el
planejament d’ordenació territorial i urbanístic en vigor, no poden ser objecte d’actuaci-
ons que en comportin l’ampliació.
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Així, hem passat d’un règim jurídic que permetia fer ampliacions dels habitatges legals
existents en sòl rústic a un règim en que es prohibeix ampliar aquells que es troben a par-
cel·les inferiors a la mínima (en general 14.000 metres quadrats). La prohibició s’ha im-
plantat sense establir un règim transitori específic que evitàs que les sol·licituds ja presen-
tades es veiessin afectades pel canvi legal. 

Entenem que la prohibició de tota la nova ampliació no té justificació territorial, ni eco-
nòmica, ni social, sinó que és una decisió que perjudica a molts petits propietaris d’una
forma injusta i desproporcionada. 

A L’AJUNTAMENT ES PROPOSA QUE ACORDI:

Primer. Rebutjar la modificació de la Disposició Transitòria Segona de la Llei 6/1997 de
Sòl Rústic operada per la Llei 12/2017 d’urbanisme que prohibeix qualsevol tipus d’am-
pliació als habitatges legals existents en sòl rústic que estiguin implantats en parcel·les in-
feriors a la mínima exigible per un nou habitatge. 

Segon. Instar al Govern Balear i al Parlament de les Illes Balears a impulsar les reformes
legals perquè s’introdueixi un nou règim legal que permeti les ampliacions dels habitat-
ges legals existents en sòl rústic sempre que es respectin els paràmetres urbanístics vi-
gents en el moment de la sol·licitud de la llicència d’ampliació i que l’ampliació no pugui
superar el límit del 50% de la superfície ja realitzada legalment en el moment que la par-
cel·la va quedar per davall del mínim exigible.»

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa d’Obres de data 31 de gener de 2018.

El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor dels grups municipals El PI, CDM, PP, UIM, i
4 vots en contra dels grups municipals MÉS-APIB i PSIB-PSOE, aprova la proposta. 

8è. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE DE MURO PER REFOR-
MAR I SUBSTITUIR LA PAVIMENTACIÓ DEL CASC ANTIC A LES ZONES
MÉS TRANSITADES.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que falta una regulació
del trànsit als carrers empedrats. 

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que s’hauria de fer un
estudi de circulació de tot el poble de Muro, perquè tal vegada es veuria que no hi ha
d’haver circulació de vehicles als carrers empedrats.  

Margalida Portells Sastre, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, dóna compte de la
proposta que literalment diu:

«Reformar i substituir la pavimentació del casc antic a les zones més transitades.

Exposició de motius:
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D’ençà que es va fer la remodelació al cas antic de Muro, posant empedrat a la zona del
centre, s’han hagut de substituir en moltíssimes ocasions, part de l’empedrat que s’ha fet
malbé. De fet, constantment estan arribant factures amb aquest concepte.

Davant aquesta situació, el PSIB-PSOE presentam aquesta moció per aturar en les cons-
tants rompudes de l’empedrat i posterior substitució d’aquest, i per donar un millor servei
al poble de Muro, en quan a més seguretat a l’hora de passejar i transitar per la zona i mi-
llor qualitat de la pavimentació.

Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal Socialista de Muro presenta a la
consideració del ple d’aquesta corporació la següent proposta d’Acord:

1. Instam a l’Ajuntament de Muro a què revisi tot l’empedrat i faci un estudi de les
zones més transitades.

2. Instam a l’Ajuntament de Muro que faci un estudi de quin material és més ade-
quat per solventar la problemàtica existent.

3. Instam a l’Ajuntament de Muro que substituesqui l’actual empedrat amb un altre
més adequat, si no per tot, al manco a les zones on hi passen més cotxes.».

Vist l’informe favorable de la Comissió d’Obres de data 19 de febrer de 2018.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova la proposta.

9è.  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  TRESORERIA I  INTERVENCIÓ
RELATIU A LA LLEI 15/2010, DE MESURES CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS COMERCIALS, DE LA MOROSITAT DEL 4T. TRIMESTRE 2017.  

L’interventor, de conformitat amb la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 03/2004, de 29
de desembre, mitjançant la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a les
operacions comercials, dóna compte de la realització de l’informe referit a la situació a 31
de desembre de 2017, remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Pagaments Realitzats: 2.388.945,19
PMP: 0,97 dies

El Ple de l’Ajuntament acorda donar-se per assabentat.

10è. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2017.  

L’interventor accidental, de conformitat amb allò que estipula la base 5a de les d'execució
del Pressupost, en relació amb l'article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, dóna detallat
informe de l'estat d'execució dels Pressuposts de la Corporació, referits al 31 de desembre de
2017.
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INGRESSOS:

PREVISIONS
INICIALS

PREVISIONS
DEFINITIVES

DRETS RECONEGUTS
NETS

RECAPTACIÓ
NETA

12.742.663,35 12.818.038,52 12.874.064,10 11.724.898,16

DESPESES:

CRÈDITS
INICIALS

PREVISIONS
DEFINITIVES

OBLIGACIONS
RECONEGUDES NETES

PAGAMENTS
REALITZATS

12.742.663,35 12.818.038,52 11.262.220,51 10.598.854,84

MOCIÓ D’URGÈNCIA.  

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, dóna compte de la
moció d’urgència del seu grup municipal, que literalment diu:

«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU
DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA, PER A LA SEVA
CONSIDERACIÓ, DEBAT I POSTERIOR APROVACIÓ PEL PLE DE L’AJUN-
TAMENT DE MURO

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

En el dia 8 de Març, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Muro manifesta un
any més el seu compromís amb les dones, amb la defensa dels seus drets i amb les políti-
ques d’igualtat com a instrument per avançar cap a una societat democràticament més
justa i equilibrada en la presa de decisions entre homes i dones.

Reconeixem els avanços que al llarg de les dècades s’han desenvolupat al nostre país en
matèria d’igualtat, però alhora també reconeixem les reculades i retallades que es vénen
produint en les polítiques d’igualtat, especialment en l’àmbit local a causa del canvi legis-
latiu  que ha modificat  substancialment  l'’àmbit  de competències  dels  Ajuntaments  en
aquestes àrees.

No pot haver-hi una societat veritablement democràtica si no som capaços d’eliminar els
comportaments i les actituds masclistes que atempten contra més de la meitat de la pobla-
ció. I aquest masclisme, fruit del patriarcat més ranci i més perjudicial per a les dones
s’estén en tots els àmbits, des del familiar, al social i el laboral fins a la més cruel de les
manifestacions com és la violència de gènere que s’exerceix cap a les dones. 

Una societat lliure de masclisme és el nostre objectiu. Per això, amb motiu de la comme-
moració del 8 de Març, des del Grup Municipal Socialista continuam reclamant mesures i
polítiques per a un veritable canvi social que suposi una profunda transformació estructu-
ral en la qual les dones siguin protagonistes i copartícipes.
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En aquest sentit, una de les majors desigualtats que viuen les dones és la que es correspon
a l’àmbit laboral, per això, des del Grup Municipal Socialista recolzem que el nostre país
compti amb una Llei d’Igualtat Laboral que contribueixi a eradicar les diferents situaci-
ons de discriminació que tenen les dones en l’accés a l’ocupació, la promoció professio-
nal, l’eliminació de la bretxa salarial, que al costat de la precarietat i la temporalitat, con-
formen la columna vertebral de la desigualtat laboral de les dones.

El Grup Municipal Socialista valora positivament la iniciativa proposada pels dos sindi-
cats majoritaris (UGT i CC.OO) de convocatòria per primera vegada d’un ATUR LABO-
RAL DE DUES HORES EN LA JORNADA DEL DIA 8 DE MARÇ, recolzant aquesta
convocatòria, i instant als altres Grups Municipals, als i les treballadores a sumar-se a
aquesta iniciativa, com una mesura de conscienciació i reivindicació davant la situació
generalitzada de desigualtat laboral que tenen les dones en aquest país i perquè són les or-
ganitzacions sindicals les que poden convocar un atur conformement a la Llei.

Perquè les dones han sofert i segueixen sofrint en major mesurada les conseqüències de la
crisi. Perquè les dones tenen de guany mitjà anual prop de 6 punts menys de diferència
pel que fa als homes. Perquè la taxa d’activitat de les dones és prop de 10 punts menor
que la dels homes. Perquè la taxa d’atur de les dones és més de 4 punts per damunt que la
dels homes. Perquè el treball a temps parcial en les dones representa aproximadament un
terç més que el dels homes. Perquè la bretxa salarial se situa de mitjana en un 23% en de-
triment del salari de les dones. Perquè la taxa d’ocupació entre les dones es redueix amb
el nombre de fills enfront de la dels homes que augmenta. Perquè les pensions de les do-
nes són de menor quantia que les dels homes. 

Per totes aquestes raons i en definitiva perquè malgrat els avanços en polítiques d’igual-
tat, encara persisteixen greus discriminacions de gènere i estereotips de caràcter sexista
que impedeixen a les dones participar en igualtat de condicions en tots els àmbits de la
societat, des del Grup Municipal Socialista instem als altres Grups Municipals de l’Ajun-
tament de Muro a l’aprovació pel Ple dels següents

ACORDS:

1.- Tots els Grups Municipals representats a l’Ajuntament de Muro sol·licitem a l’Equip
de Govern, l’elaboració d’un estudi/informi sobre la situació laboral i salarial dels treba-
lladors i les treballadores de l’Ajuntament, en la qual es recullin a més les mesures adop-
tades en matèria d’igualtat laboral o les que s’hagin d’establir si escau, a fi d’eradicar les
possibles discriminacions en aquesta matèria. 

2.- Tots els Grups Municipals representats a l’Ajuntament de Muro sol·licitem a l’equip
de Govern a l’elaboració i presentació per a la seva aprovació d’un Pla d’Igualtat especí-
fic per als treballadors i treballadores de l’Ajuntament, en el qual figurin les diferents me-
sures a adoptar per eliminar qualsevol discriminació de gènere i contempli les mesures
que es considerin a fi de facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal. 

3.- Tots els Grups Municipals representats a l’Ajuntament de Muro ens volem sumar a la
iniciativa dels Sindicats majoritaris (UGT i CC.OO) de convocatòria d’ATUR DE DUES
HORES EN EL DIA 8 DE MARÇ, i animam als treballadors i treballadores a sumar-s’hi,
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com una mesura més de conscienciació i sensibilització sobre la situació de discriminació
de les dones en l’àmbit laboral i en tots els àmbits de la societat.

4.- El Ple de l’Ajuntament de Muro sol·licita als Grups Parlamentaris representats al Con-
grés dels Diputats la presentació i aprovació d’una Llei d’Igualtat Laboral, així com do-
nar trasllat d’aquest acord als Grups Parlamentaris al Congrés dels Diputats.».

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda declarar la urgència de la moció.

El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que fer una vaga de dues hores
dia 8 de març no soluciona els problemes. S’ha de fer feina per aconseguir la igualtat en-
tre els homes i les dones. 

El batle diu que està d’acord amb tota la moció, excepte amb el que diu en el tercer punt,
de demanar dues hores d’aturada, perquè deixarem sense donar un servei als ciutadans de
Muro.

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que sempre hi
ha d’haver uns serveis mínims. 

El batle diu que nosaltres no podem instar a la gent a què faci aturades, tot i que el motiu
me pareix més que important. 

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que quan hi ha una
vaga sempre hi ha serveis mínims, i ningú queda desatès. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que no sap si aquesta aturada de dues hores se pot denominar
vaga. 

La Sra. Margalida Portells diu que eliminen la frase “i animam als treballadors i treballa-
dores a sumar-s’hi”, del punt 3 de la moció. 

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana si l’Ajuntament ha
elaborat un Pla d’Igualtat. L’any 2016 es va aprovar una Llei d’Igualtat al Govern de les
Illes Balears, i aquí encara no s’ha fet res. 

Es sotmet a votació la moció modificada presentada per la Sra. Margalida Portells, porta-
veu del grup municipal PSIB-PSOE, que literalment diu:

«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU
DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA, PER A LA SEVA
CONSIDERACIÓ, DEBAT I POSTERIOR APROVACIÓ PEL PLE DE L’AJUN-
TAMENT DE MURO

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

En el dia 8 de Març, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Muro manifesta un
any més el seu compromís amb les dones, amb la defensa dels seus drets i amb les políti-
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ques d’igualtat com a instrument per avançar cap a una societat democràticament més
justa i equilibrada en la presa de decisions entre homes i dones.

Reconeixem els avanços que al llarg de les dècades s’han desenvolupat al nostre país en
matèria d’igualtat, però alhora també reconeixem les reculades i retallades que es vénen
produint en les polítiques d’igualtat, especialment en l’àmbit local a causa del canvi legis-
latiu  que ha modificat  substancialment  l'’àmbit  de competències  dels  Ajuntaments  en
aquestes àrees.

No pot haver-hi una societat veritablement democràtica si no som capaços d’eliminar els
comportaments i les actituds masclistes que atempten contra més de la meitat de la pobla-
ció. I aquest masclisme, fruit del patriarcat més ranci i més perjudicial per a les dones
s’estén en tots els àmbits, des del familiar, al social i el laboral fins a la més cruel de les
manifestacions com és la violència de gènere que s’exerceix cap a les dones. 

Una societat lliure de masclisme és el nostre objectiu. Per això, amb motiu de la comme-
moració del 8 de Març, des del Grup Municipal Socialista continuam reclamant mesures i
polítiques per a un veritable canvi social que suposi una profunda transformació estructu-
ral en la qual les dones siguin protagonistes i copartícipes.

En aquest sentit, una de les majors desigualtats que viuen les dones és la que es correspon
a l’àmbit laboral, per això, des del Grup Municipal Socialista recolzem que el nostre país
compti amb una Llei d’Igualtat Laboral que contribueixi a eradicar les diferents situaci-
ons de discriminació que tenen les dones en l’accés a l’ocupació, la promoció professio-
nal, l’eliminació de la bretxa salarial, que al costat de la precarietat i la temporalitat, con-
formen la columna vertebral de la desigualtat laboral de les dones.

El Grup Municipal Socialista valora positivament la iniciativa proposada pels dos sindi-
cats majoritaris (UGT i CC.OO) de convocatòria per primera vegada d’un ATUR LABO-
RAL DE DUES HORES EN LA JORNADA DEL DIA 8 DE MARÇ, recolzant aquesta
convocatòria, i instant als altres Grups Municipals, als i les treballadores a sumar-se a
aquesta iniciativa, com una mesura de conscienciació i reivindicació davant la situació
generalitzada de desigualtat laboral que tenen les dones en aquest país i perquè són les or-
ganitzacions sindicals les que poden convocar un atur conformement a la Llei.

Perquè les dones han sofert i segueixen sofrint en major mesurada les conseqüències de la
crisi. Perquè les dones tenen de guany mitjà anual prop de 6 punts menys de diferència
pel que fa als homes. Perquè la taxa d’activitat de les dones és prop de 10 punts menor
que la dels homes. Perquè la taxa d’atur de les dones és més de 4 punts per damunt que la
dels homes. Perquè el treball a temps parcial en les dones representa aproximadament un
terç més que el dels homes. Perquè la bretxa salarial se situa de mitjana en un 23% en de-
triment del salari de les dones. Perquè la taxa d’ocupació entre les dones es redueix amb
el nombre de fills enfront de la dels homes que augmenta. Perquè les pensions de les do-
nes són de menor quantia que les dels homes. 

Per totes aquestes raons i en definitiva perquè malgrat els avanços en polítiques d’igual-
tat, encara persisteixen greus discriminacions de gènere i estereotips de caràcter sexista
que impedeixen a les dones participar en igualtat de condicions en tots els àmbits de la
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societat, des del Grup Municipal Socialista instem als altres Grups Municipals de l’Ajun-
tament de Muro a l’aprovació pel Ple dels següents

ACORDS:

1.- Tots els Grups Municipals representats a l’Ajuntament de Muro sol·licitem a l’Equip
de Govern, l’elaboració d’un estudi/informi sobre la situació laboral i salarial dels treba-
lladors i les treballadores de l’Ajuntament, en la qual es recullin a més les mesures adop-
tades en matèria d’igualtat laboral o les que s’hagin d’establir si escau, a fi d’eradicar les
possibles discriminacions en aquesta matèria. 

2.- Tots els Grups Municipals representats a l’Ajuntament de Muro sol·licitem a l’equip
de Govern a l’elaboració i presentació per a la seva aprovació d’un Pla d’Igualtat especí-
fic per als treballadors i treballadores de l’Ajuntament, en el qual figurin les diferents me-
sures a adoptar per eliminar qualsevol discriminació de gènere i contempli les mesures
que es considerin a fi de facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal. 

3.- Tots els Grups Municipals representats a l’Ajuntament de Muro ens volem sumar a la
iniciativa dels Sindicats majoritaris (UGT i CC.OO) de convocatòria d’ATUR DE DUES
HORES EN EL DIA 8 DE MARÇ, com una mesura més de conscienciació i sensibilitza-
ció sobre la situació de discriminació de les dones en l’àmbit laboral i en tots els àmbits
de la societat.

4.- El Ple de l’Ajuntament de Muro sol·licita als Grups Parlamentaris representats al Con-
grés dels Diputats la presentació i aprovació d’una Llei d’Igualtat Laboral, així com do-
nar trasllat d’aquest acord als Grups Parlamentaris al Congrés dels Diputats.»

El Ple de l’Ajuntament, amb 12 vots a favor dels grups municipals CDM, PSIB-PSOE,
UIM, El PI i MÉS-APIB, i 1'abstenció del grup municipal PP, aprova la proposta. 

11è. PRECS I PREGUNTES.  

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que li agradaria més agilitat en
la redacció de les actes del plenari. A la pàgina web les darreres que hi ha publicades són les
del mes d’abril de l’any passat, gairebé hi ha 12 mesos de retard. 

El batle diu que si les darreres que hi ha publicades són del mes d’abril  és perquè les
posteriors encara no s’havien aprovades. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que demanaria més rapidesa a l’hora de redactar les actes. Al portal
de transparència, que es va aprovar per una moció del PSIB-PSOE, veiem que tampoc no hi
ha res. Tampoc hi ha publicades les actes de la Junta de Govern Local, que seria interessant.
De les lloses aixecades al davant Ca’n Costitx ja n’hem parlat fa una estona. Ens agradaria
que se fomentés més el mercat dels diumenges. El fet de tenir un bon mercat afavoreix als
comerços de la zona. Instam al regidor de mercats i comerços, el senyor Miquel Porquer, per
fomentar el mercat. La zona de l’escorxador sembla abandonada, perquè hi segueix havent
faroles fuses, d’altres tombades. L’escorxador també s’aboleix. En un Ple es va parlar que se
faria feina amb el reglament de participació ciutadana, aprovat l’any 2004. quan es pensa
desenvolupar aquest reglament? 
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El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu en poder.  

El Sr. Rafel Gelabert demana si s’atreveix a posar una data. 

El Sr. Miquel Porquer diu que no. 

El Sr. Rafel Gelabert diu si se faran comissions informatives de Cultura, perquè en tota la
legislatura només n’hi ha hagut unes tres. I el fòrum de Cultura?

El Sr. Miquel Porquer diu que se va reunint periòdicament. 

El Sr. Rafel Gelabert demana si se’n pot tenir informació.

El Sr. Miquel Porquer diu que li passarà. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que al carrer d’Antoni Maura hi ha un carreró que està en males
condicions on hi viu una dona amb mobilitat reduïda. Se pot arreglar un poc? Forma part del
carrer? 

El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que el carreró és privat.

El Sr. Rafel Gelabert diu que l’Ajuntament pot iniciar el procediment.

El Sr. Juan Escalas diu que per fer-ho, aquesta senyora hauria de cedir-lo. 

El Sr. Rafel Gelabert demana quan estarà feta la RLT. 

El batle diu que quan s’acabin els informes es durà a aprovació. Falta saber el valor de
l’europunt. Després anirà a la Comissió Informativa d’Administració i Personal i a Plenari. 

El  Sr.  Rafel  Gelabert  diu  que  hi  ha  endarreriment  en  la  RLT  i  en  l’aprovació  dels
pressuposts. S’aprovarà per separat o conjuntament?

El batle diu que anirà conjuntament al mateix Plenari. 

La Sra. Maria Perelló diu que al carrer Gaspar de Bono, a l’altura de Joan Miró, hi ha dos
passos de vianants, però se podria indicar que és la sortida d’una escola, perquè els cotxes
van molt aviat. 

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, demana com estan les
obres del Col·legi Públic Guillem Ballester. 

La Sra. Margalida Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que a l’octubre del 2017
vam tenir  una reunió amb la Conselleria d’Educació,  on vàrem exposar les mancances.
L’altre dia es varen comprometre a arreglar totes les deficiències abans de que acabi la
legislatura. Vàrem quedar molt contents de la darrera visita. També ens preocupen els vidres
exteriors. 
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La Sra. Margalida Portells demana com està el tema de les dues aules de l’antiga Escola
Graduada. 

La Sra. Margalida Forteza diu que estan igual.

El Sr. Miquel Porquer diu que ho varen demanar a la Conselleria i no els van contestar. 

La Sra. Margalida Portells diu si se podrà tornar a demanar. Quan es podrà convocar el
patronat pel tema de la plaça de gerent del poliesportiu? 

El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que el TAG hi està fent feina. 

La Sra. Margalida Portells demana pel policia tutor.

El Sr. José Juan Aguiló, regidor del grup municipal CDM, diu que el policia tutor és el
senyor Sergio Leiva. Ho és a temps parcial. 

La Sra. Margalida Portells demana a l’interventor si li podrà enviar les ordenances fiscals de
l’Ajuntament. Diu que s’hauria de convocar una comissió informativa de les Casetes de
Capellans, perquè s’acosta la temporada d’estiu. Pel que fa a la festa de Sant Vicenç, voldria
saber que en pensau de la massificació que tenim any rere any. Voldria saber si enguany hi
ha prevista alguna cosa innovadora de cara a l’any passat.  Així mateix,  vos animam a
presentar una campanya cívica i de bones pràctiques. Ens afegim al que ha dit en Rafel de
dinamitzar els mercats dels diumenges. Teniu previst organitzar alguna activitat el diumenge
dematí? Si no és així vos convidam a visitar altres municipis per saber que fan. 

El  Sr.  Martí  Siquier,  regidor  del  grup  municipal  PSIB-PSOE,  diu  que  fa  un  prec  de
senyalització. Al carrer de dalt del de Carles I, per voltar cap a la plaça o per anar cap a sa
Pobla,  si es pot senyalitzar amb fletxes les direccions. Quin temps hi ha previst  per la
realització  de  les  obres  del  boulevard  de Platja  de  Muro,  i  de  reforma de la  plaça  de
l’Ajuntament? 

El Sr. Miquel Porquer diu que acabaran a l’abril. 

El  Sr.  Martí  Siquier  diu  que  les  obres  haguessin  pogut  començar  abans,  perquè  no
coincideixi amb l’arribada de turistes.

El batle diu que les obres van començar a final d’any. Demà començarà l’obra al carrer
Creuer. 

El Sr. Martí Siquier diu que arriben queixes a l’Ajuntament pels tendals. L’Ajuntament
obliga a posar tendals de lona.

El Sr. Miquel Porquer diu que és el que posa la normativa. 

El Sr. Martí Siquier diu que el contracte de comunicació tenia una norma il·legal. Per què no
es va tornar  enrere el  contracte? El contracte va acabar a  l’abril,  i  s’han seguit  pagant
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factures  a  l’empresa  de  comunicació  Virtual  Think.  (Es  dirigeix  al  batle)  Has  fet  un
contracte menor per pagar aquestes factures? Crec que això és il·legal. 

L’interventor diu que si passa dels 18.000 euros anirà per factura extrajudicial. 

El Sr. Martí Siquier demana si es farà un informe favorable. 

L’interventor diu que els pagaments extrajudicials tenen un informe desfavorable. 

El Sr. Martí Siquier diu que l’any passat ja no vareu presentar els pressuposts ni en temps
ni en forma. 

El batle diu que vosaltres no heu fet cap proposta. 

El Sr. Martí Siquier diu que ells no faran propostes sense haver vist abans els pressuposts. 

El  batle  diu  que  fa  deu  anys  que  els  pressuposts  passen  per  la  comissió  preceptiva
d’Hisenda, se debaten si cal, si volen fer cap proposta, la fan, i després es duen a Ple. 

El Sr. Martí Siquier diu que si els hi donessin més temps, podrien fer propostes. No teniu
gens de transparència. Ignorau els acords que s’han pres al Ple per unanimitat. L’empresa
que va fer la reforma a les voreres, ja ha pogut demostrar a on va tirar els residus? 

El Sr. Juan Escalas diu que ha presentat la certificació. 

El Sr. Martí Siquier diu que el mes de novembre vam posar damunt la taula que al polígon
número 2 hi havia una zona a on es produïen moviments de terres. Heu anat a veure el
tema? 

El batle diu que jo mateix hi va anar amb els tècnics, i no vam apreciar el mateix que
vares apreciar tu. 

El Sr. Martí Siquier diu que sou un govern de covards, perquè anau a l’empresa que tira
els residus a dir “En Martí del PSOE diu això”. Ja ho heu fet altres vegades. 

El Sr. Juan Escalas diu que què has pres avui, Martí?

El batle diu que avui no és Sant Vicenç. 

El Sr. Martí Siquier diu: m’has pres la paraula?

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que què has volgut
insinuar amb això, Martí?

El batle diu que no he volgut insinuar res, només dic que no és Sant Vicenç.

El Sr. Martí Siquier diu que davant aquesta falta de respecte, sí que me’n vaig. 
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El Sr. Martí Siquier abandona la sessió a les 00.02 h. 

El Sr. Jaume Payeras diu que vull fer constar, una vegada més, que quedam sense poder
parlar,  i  això  és  falta  de  voluntat  política.  (Es  dirigeix  al  Sr.  Miquel  Porquer)  No ens
retreguis que no hem assistit a actes culturals si tu, o algun membre de l’equip de govern, no
hi heu anat. Així com tu tens una justificació, nosaltres també la podem tenir. Pel que fa al
tema de la caça, vos en recordau que vareu presentar una moció en contra de les ZEPAs?
D’una ZEPA de Maria de Salut. Idò com a conseqüència del vostre vot en contra de la ZEPA
de Maria, ara ells no s’han pogut adherir a una subvenció de la Conselleria de Medi Ambient
pel  tema  de  les  ZEPAs.  Feis  tergiversació  i  demagògia  barata  per  anar  en  contra  del
conseller de Medi Ambient. Ja fa molts plens que dic que al carrer Gènova hi ha clots. Al
carrer Miquel Servià hi ha una síquia damunt la vorera. Al carrer Lluna estan en mal estat les
voreres i el paviment. Vull donar l’enhorabona al Sr. Antoni Serra perquè van arreglar un
camí poc després de nosaltres fer la petició, però haguessin pogut fer net el camí després
d’eixermar-lo. Quins criteris es segueixen per saber a quant sortirà l’europunt? 

L’interventor diu que és en base als doblers que tenim. 

El Sr. Jaume Payeras diu que no serà una cosa justa.

L’interventor diu que serà legal. 

El Sr. Jaume Payeras diu que que sigui legal, no vol dir que sigui just. 

L’interventor diu que el límit és la massa salarial. La normativa no me permet aplicar el
criteri de comparació amb altres ajuntaments. 

El Sr. Jaume Payeras demana si li poden explicar el que ha passat a la Platja de Muro amb
l’arrabassada de dunes i la neteja que s’ha fet per part de l’Ajuntament. 

El Sr. Miquel Porquer que ell ha faltat a dos concerts, per causes justificades. Pel que fa a
Platja de Muro, s’ha complert amb la normativa que ho especifica. No s’ha tocat en cap
moment la duna. L’arena s’ha repartit així com tocava. S’hauria d’haver fet cada any, però
feia més temps que no s’havia fet. En tema de regeneració de dunes hi hem posat 40.000
euros. 

El Sr. Jaume Payeras diu que en aquest tema no han anat a la Conselleria a consultar-ho,
com sí han fet altres vegades que no feia falta. O a Costes. Perquè sabeu que vos haurien dit
que no ho podíeu fer. 

Arribats a aquest punt, el batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
00.15 hores del dia 23 de febrer de 2018, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta. 
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